วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง

11.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้ น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q
เคาน์ เตอร์ สายการบิน กาต้ าร์ แอร์ เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้าสู่ กรุ งฮานอย โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 834
สะดวกสบายกับสายการบิน ระดับ 5 ดาว มีทวี สี ่ วนตัวทุกทีน่ ั่ง
(ท่ านสามารถเลือกบริการดูหนัง, ฟังเพลง,เล่ นเกมส์ ) (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้ เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง )
เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย เมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ที่ต้ งั อยูภ่ าคเหนื อ เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000
ปี นาท่านเดินทางข้ามแม่น้ าแดง แม่น้ าสายลอยฟ้ าที่อยูส่ ู งกว่าตัวเมือง ท่าน
จะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิกหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปั จจุบนั ใช้เฉพาะ
รถไฟเท่านั้น กรุ งฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชี ย เรี ยกกันว่า “Little
Parris” เป็ นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุ ง
ฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่ นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปั จจุบนั ฮานอยยัง
เหลือรอยอดีตความรุ่ งโรจน์ให้นกั เดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่ อมคลาย
จากนั้น นาท่านเดินทางต่อไปยัง ฮาลอง (Halong)

13.55 น.

15.45 น.

(-/-/D)
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ค่า

(มีระยะทางห่างจากเมืองฮานอยประมาณ 170 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.50 ชัว่ โมง) ซึ่ งกล่าวกัน
ว่า ถ้าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเหนื อจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้ไปจังหวัด กว่าง นิงห์ (Quang
Ninh) ซึ่ งจังหวัดนี้มีพรมแดนร่ วมกับจีนทางทิศเหนือ มีทศั นียภาพที่อาจน่าตื่นตามากที่สุดในเวียดนาม
ถึงฮาลอง... บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั Van Hai Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

ล่องอ่าวฮาลอง – ถา้ สวรรค์ – แพชาวประมง – ฮานอย – ถนน 36 สาย - โชว์ ห่ ุนกระบอกนา้
(B/L/D)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรื อ นาท่านลงเรื อเพื่อล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดัง
ภาพวาดโดยจิตรกรเอกของอ่าวฮาลอง (Vinh Halong) อ่าวฮาลองซึ่ งจัดว่าเป็ นเขตภูมิประเทศที่สวยงามที่สุด
ในเวียดนามและได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้
เป็ นหนึ่งในมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2537 ชม อ่าวฮาลอง ซึ่ งประกอบด้วยหมู่
เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็ นมรดกโลก โดย
องค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้ เต็มไปด้วยภูเขาหิ นปูนมากมาย ระหว่างการ
ล่องเรื อท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะ
ไก่ชน ฯลฯ นาท่านชม ถา้ นางฟ้าหรือถา้ สวรรค์ ชมหิ นงอกหินย้อย
มากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิง่ นัก ถ้ าแห่งนี้ เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสง
สี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ า ซึ่ งบรรยากาศภายในถ้ าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริ มเติมแต่ง
โดยมนุษย์ แสงสี ที่ลงตัวทาให้เกิดจินตนาการรู ปร่ างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รู ปมังกร เสาค้ าฟ้ า พระพุทธรู ป ศิว
ลึงค์ ชม แพชาวประมง ซึ่ งเป็ นวิถีชีวติ ของชาวฮาลอง จะสร้างแพทาเป็ นที่อยูอ่ าศัยและมีกะชังไว้สาหรับ
เลี้ยงสัตว์ทะเล เช่น กุง้ หอย ปู ปลา ท่านสามารถเลือกซื้ ออาหารทะเลสดๆ จากที่นี่ได้นาท่านชม เกาะไก่ จูบ
กัน ซึ่ งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ลักษณะจะเป็ นเกาะเล็กๆ 2 เกาะ หันหน้าเข้าหากัน คล้าย ๆ กับ
ไก่ หรื อ นก แล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน
บริการอาหารกลางวันบนเรือ พร้ อมทั้งชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง
หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ ฮานอย จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนย่านการค้ า 36 สาย แต่ละถนนจะขาย
สิ นค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ฝ้ าย รองเท้า กระเป๋ า ของที่ระลึก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ชมโชว์ ห่ ุนกระบอกนา้ หรื อการเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบ้านที่แสดงถึงการบรรยายชีวิต เทพนิยายที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ของประเทศ ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมแท้ๆของเวียดนาม แสดงพร้อมด้วยวงดนตรี พ้นื เมืองบรรเลง
ประกอบ ที่หาชมได้เฉพาะในประเทศเวียดนาม
ทีพ่ กั Delight Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน

ค่า
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วันทีส่ าม

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุ สานโฮจิมนิ ห์ – ตึกทาเนียบประธานาธิบดี – บ้ านโฮจิมนิ ห์
– ซาปา
(B/L/D)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลัง อาหารนาท่า นเดิ นทางสู่ จั ตุ รัสบาดิงห์ ซึ่ ง เป็ นสถานที่ ท่า นโฮจิ มิ นห์ ไ ด้อ่า นคาประกาศ
อิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในปี 1945 ชมสุ สานโฮจิมินห์ (สุ สานประธานาธิ บดีโฮจิ
มินห์ จะปิ ดบริ การทุกวันจันทร์ และศุกร์ ของสัปดาห์และจะปิ ดบริ การเพื่อ อาบน้ ายาศพ ช่ วง
เดือนกันยายน-พฤศจิกายนของทุกปี ไม่สามารถเข้าชมภายใน
สุ สานได้) สุ สานของประธานาธิ บดี คนแรกของเวียดนามที่
สร้ างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้ างด้วยหิ นอ่อนและ
หิ น แกรนิ ต และสิ่ ง มี ค่ า ที่ ป ระชาชนที่ ศ รั ท ธาส่ ง มาจากทั่ว
ประเทศ ภายในบรรจุศพอาบน้ ายาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่
ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ) ด้านหลังสุ สานเป็ นสวนสาธารณะอันสงบ
และร่ มรื่ น มีสระน้ า จากนั้นชม ตึกทาเนียบประธานาธิบดี เป็ นตึกสไตล์โค
โลเนี ยล ทาด้วยสี เหลืองทั้งหลัง ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง
นาชม บ้ านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุ ดท้ายของประธานาธิ บดีโฮจิมินห์ ที่
แสดงถึ งความเป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายและความสมถะของท่าน ชมเจดีย์เสา
เดียว เป็ นเจดียไ์ ม้อนั งดงามตั้งอยู่บนเสาหิ นต้นเดียวกลางสระน้ า สร้ างขึ้น
เพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้า
หลีไพไต ตามพระสุ บินของพระองค์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองซาปา
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั HOLIDAY SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน
เย็น

วันทีส่ ี่
เช้ า

นา้ ตกซิลเวอร์ - หมู่บ้านชาวเขากัต๊ กัต๊ – โบสถ์ คริสซาปา – หุบเขาปากมังกร– ตลาดซาปา
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ จ๋ ามทันพาสส์ ระดับความสู ง 2,047 เมตร เป็ นถนนที่สูงที่สุดในเวียดนาม ชม
ทิวทัศน์ยามเช้ากลางสายหมอกนาท่านเดินทางสู่ นา้ ตกซิลเวอร์
(Silver Waterfall) เป็ นน้ าตกที่มีความสวยงาม และสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสู งประมาณ 100
เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ าไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่าง
สวยงาม จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้านชาวเขากัต๊ กัต๊ (Cat Cat)
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กลางวัน

เย็น

วันทีห่ ้ า
เช้ า
กลางวัน
17.20 น.

19.20 น.

หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา เดินเท้า เข้าชมทิวทัศน์อนั สวยงาม ชมไร่ นาขั้นบันไดของชาวเขา
และเลือกซื้ อสิ นค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้ น ชมนา้ ตกกัต๊ กัต๊ อีกหนึ่งความสวยงามตาม
ธรรมชาติ ของซาปา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านชมบริ เวณ หุบเขาปากมังกร Ham rong mountain ซึ่ งท่านจะได้ชมทะเลหมอกที่ปกคลุม
ทัว่ เมืองซาปา ชมดอกไม้เมือง หนาวนานาพรรณอันสวยงาม ภูเขาเล็กๆ ที่ต้ งั เด่นเป็ นสง่า กลางเมืองซาปา มี
ความสู งประมาณ 150 เมตร ท่านจะต้องเดินเท้าขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูกนี้บนภูเขาลูกนี้เป็ นแหล่งศึกษาหา
ความรู้ทางธรรมชาติวทิ ยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายากตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวย
สดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นจึงเดินเท้าต่อขึ้นไปยังจุดชมวิวสู งสุ ดของภูเขาลูกนี้ซ่ ึ งทาเป็ นบันได
สลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่านสวนหิ นธรรมชาติรูปร่ างแปลกตาซึ่ งมีอายุนบั พันปี สาหรับทางขึ้นจุดชมวิว
นั้นวกไปเวียน มาคล้ายเดินอยูใ่ นเขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพภาพของเมือง
ซาปาตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูเ่ บื้องล่างห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่ นและเมื่อมอง
ไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซี ปัน ความสู ง 3,148 เมตร สู งกว่าภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน
สายหมอกเริ่ มเคลื่อนตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปลี่ยน
ไปมาทุกๆ ห้านาที หลังคาสี แดงของวิลล่าคลาสสิ คสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับ
กับสี สันของบรรดาบ้านเรื อนผูค้ น โบสถ์คริ สต์ต้ งั เด่นเป็ นสง่าอยูเ่ บื้องล่างถนนหนทาง
และทะเลสาปที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองซาปาช่างเป็ นภาพที่สวยงามคุม้ ค่าจากการที่ท่าน
ได้มาชม นาท่านชมตลาดเมืองซาปา เดินเท้าไปตามถนนสายหลักในเมืองซึ่ง มีคน
พื้นเมืองชาวเขาขายของให้กบั นักท่องเที่ยวสองข้างทางก็มีสินค้ามาวางขายทั้งของสดและของแห้งบนถนน
ภายในเมือง ตลาดเมืองซาปาแบ่งออกเป็ นสองชั้นชั้นล่างเป็ นตลาดสดส่ วนชั้นบนเป็ นตลาดขายเสื้ อผ้าของ
ชนเผ่าต่างๆซึ่ งมานัง่ เย็บปั กถักร้อยกันเป็ นแถวสี สันของเสื้ อผ้าสวยสดตามสไตล์
บริการอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร
ทีพ่ กั HOLIDAY SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ซาปา – กรุงเทพฯ

(B/L/-)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่ านเดินทางกลับสู่ กรุ งฮานอย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน กาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 835
สะดวกสบายกับสายการบิน ระดับ 5 ดาว มีทวี สี ่ วนตัวทุกทีน่ ั่ง (ท่านสามารถเลือก บริการดูหนัง,ฟังเพลง,
เล่นเกมส์ ) ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้ เวลาบิน 2 ชั่วโมง )
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องคู่

30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2560

18,900 บาท

อัตรานีร้ วม

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
มีเตียง+2 ผู้ใหญ่

ไม่ มีเตียง+2 ผู้ใหญ่

18,900 บาท

17,900 บาท

พักเดี่ยว

4,500 บาท

อัตรานีไ้ ม่ รวม

-ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) -ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ(ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์)
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
-ค่าโรงแรมที่พกั 4 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) // • ค่าอาหาร -ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ มินิบาร์ ,ซักรี ด, โทรศัพท์,พาหนะ
ตามที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
-ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุใน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
รายการ
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการ
เดินทางทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกัน
-ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยว (พูดไทย)
-ค่าน้ าหนักสัมภาระขึ้นเครื่ องคนละ 20 กิโลกรัม
-ค่ามัคคุเทศก์ไทยนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุณาจอง พร้ อมชาระงวดแรก 8,000 บาท พร้ อมส่ งสาเนาหน้ าหนังสือเดินทางเพือ่ การสารองที่นั่ง
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 14 วันทาการ บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วันทาการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ได้ชาระไปแล้วจานวน
มาก บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับ ผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิ เสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถื อเป็ น
เหตุผลซึ่ งอยู่นอกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงิ นบางส่ วน
หรื อทั้งหมด
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 เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการหรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เอกสารการเดินทาง

 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจา
เพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง***
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